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Klubbens etablering og formål 

§1 
 

Klubbens navn er ’DRAGØR TENNIS’, og dens hjemsted er Dragør. Stiftet den 5. juni 
1926 som underafdeling af Dragør Boldklub, og etableret som selvstændig klub den 6. 
april 1979. 
 
Klubben er medlem af Københavns Tennis Union (KTU) og af Dansk Tennis Forbund 
(DTF) og derigennem også af Danmarks Idræts Forbund (DIF). 
 
Ændring (§1, 2. afsnit): 
Klubben er medlem af Tennis Øst (TØ) og af Dansk Tennis Forbund (DTF) og derigennem 
også af Danmarks Idræts Forbund (DIF). 

 
§2 

 
Klubbens formål er at tilvejebringe muligheder for at dyrke tennis på motions– og kon-
kurrenceplan efter Dansk Tennis Forbunds regler, at virke for spillets udbredelse, samt at 
virke for godt sammenhold og kammeratskab blandt medlemmerne, såvel på tennisba-
nerne som gennem klubben i øvrigt.  

 
§3 

 
Eventuel opløsning af klubben kan kun vedtages på en særlig dertil indkaldt generalfor-
samling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede, og hvor der er 
mindst 4/5 majoritet for denne beslutning. 
 
Opnås dette ikke, men dog mindst halvdelen af stemmerne ønsker opløsning, indkaldes 
der med 8 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken beslutningen træffes ved 
simpelt flertal. 
 
I tilfælde af opløsning skal klubbens midler tilfalde velgørende eller sportslige formål i 
Dragør.  
 
Bestemmelsen om, hvorledes eventuelle midler skal fordeles, træffes ved simpelt flertal 
af den opløsende generalforsamling. 
 
 
Medlemskab og rettigheder 

§4 
 

Medlemmerne, herunder bestyrelsesmedlemmerne, hæfter for klubbens økonomiske drift 
og dispositioner alene med deres kontingent. 

 
§5 

 
Enhver person, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som aktivt eller passivt 
medlem af klubben. 
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Såfremt en person – uanset årsag – er udelukket fra DIF, DTF eller en af de 4 tennisunio-
ner kan man ikke optages som medlem i Dragør Tennis. 
Endvidere kan bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen nægte optagelse af 
personer, der i kraft af deres tidligere eller nuværende adfærd ikke findes egnede til op-
tagelse som medlemmer. 
 
Ændring (§5, afsnit 2, linie 1): 
Såfremt en person – uanset årsag – er udelukket fra DIF, DTF eller én af de 3 tennis- 
unioner, kan man ikke optages som medlem i Dragør Tennis.  

 
§6 

 
Ethvert medlem er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og reglementer og har 
ret til at benytte klubbens anlæg i henhold til disse. 
 
Aktive medlemmer har under sommersæsonen ret til at benytte klubbens tennisbaner og 
forud reservere banetime i overensstemmelse med det fastlagte reglement. 
 
Ethvert aktivt medlem har ret til at deltage i alle generalforsamlinger, til at benytte klub-
bens baner, til at deltage i klubbens turneringer og sammenkomster 
 
Ethvert passivt medlem har adgang til alle generalforsamlinger uden stemmeret, men 
med taleret samt adgang til klubbens anlæg, dog kun som tilskuer til banerne, samt til 
alle klubbens sammenkomster. 
 
Banetimer for indendørstennis tildeles de interesserede medlemmer efter principper der 
fastlægges af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ved særlige arrangementer disponere over 
medlemmernes almindelige adgangsret til banerne.  
 
Ved eksklusion jfr. § 12 bortfalder medlemmets rettigheder med omgående virkning. Det 
pågældende medlem kan dog indanke sagen for generalforsamlingen, hvortil vedkom-
mende da har adgang og taleret.  

 
§7 

 
Medlemskabet betales for et år ad gangen og er gældende fra 1. januar til 31. december. 
 
Hvis medlemskabet ikke ønskes fornyet, skal der foretages en skriftlig udmeldelse, i hen-
hold til anvisning på Dragør Tennis hjemmeside eller via mail til formanden eller kasse-
ren.  

 
 

Kontingent og indskud 
§8 

 
Generalforsamlingen fastsætter sommer- og vinterkontingenter mv. Dragør Tennis med-
lemmer skal betale. 
 
Sommerkontingent (almindeligt medlemskab) forfalder 1. gang årligt til den 15. februar. 
Vinterkontingent forfalder ligeledes 1. gang årligt til medio oktober, for de medlemmer 
der benytter klubbens vinterarrangementer eller tilbud.  
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Al indbetaling sker via onlinebetaling via medlemskab, tilsendt girokort, PBS eller bank-
overførelse til klubbens bankkonto. Ved opkrævning ved girokort vil der eventuelt blive 
pålagt et servicegebyr. 
 
Ved første indmeldelse betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlin-
gen.  
 
Betalingsfrister for opkrævninger kan ændres af bestyrelsen. 
 
Dersom betaling af kontingent eller anden opkrævning udebliver mere end 14 dage efter 
forfald, spærres adgang til bookning af baner. Bookning kan genåbnes ved betaling af re-
stance samt et gebyr på kr. 50,00. 
 
Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftaler om kontingentets størrelse i enkelt til-
fælde, såfremt omstændighederne taler derfor. 
 
Ændring (§8, 3. afsnit): 
Al indbetaling sker via onlinebetaling via medlemskab, tilsendt girokort eller Betalings-
Service. Ved opkrævning ved girokort og BetalingsService vil der blive pålagt et service-
gebyr. 
 
 
Generalforsamling 

§9 
 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afgør alle spørgsmål ved simpel 
majoritet. Dog skal vedtægtsændringer, og indankede eksklusionssager vedtages med ¾ 
af de afgivne stemmer.   
 
Vedrørende opløsning se dog § 3. 
 
En korrekt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til det frem-
mødte antal medlemmer. 
 
Stemmeret har ethvert aktivt medlem, der ikke er i restance til Dragør Tennis og er til 
stede ved generalforsamlingen eller ved skriftlig fuldmagt har bemyndiget et andet med-
lem til at stemme for sig. 
 
Et medlem kan maksimalt medbringe 3 fuldmagter. 
 
Ved stemmelighed bortfalder et forslag. 
 

§10 
 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest 15. marts. 
 
Medlemmerne indkaldes ved annoncering på klubbens hjemmeside mindst 3 uger før 
generalforsamling.  
 
Annonceringen foretages desuden via nyheds mail tilsendt den opgivne mailadresse i 
medlemskartoteket. 
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Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med minimum følgende punkter:  
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
4. Godkendelse af budget samt kontingenter for sommer og indendørstennis mv. for 

det kommende år 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 
Indkaldelsen skal desuden indeholde angivelse af bestyrelsens forslag til kontingentfast-
sættelse for den kommende sommers respektive indendørstennis. 
Der må kun behandles forslag, der har været bestyrelsen i hænde senest 14 dage før ge-
neralforsamlingen. 
 
Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen eller fremsættes under ”Eventuelt kan 
ikke behandles og sættes til afstemning. 
 
Den på generalforsamlingen valgte dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen. 
  

§11 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 8 dages varsel, an-
nonceret i ’Dragør Nyt’ og på klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden. 
 
Endvidere skal indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ske med mindst 14 dages 
varsel, hvis mindst 25 aktive medlemmer fremsætter motiveret anmodning herom. 
 
 
Bestyrelse og daglig ledelse 

§12 
 

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer og højst 9 medlemmer, bestyrel-
sesposterne er følgende: 
 

1. Formand  (valg, lige år) 
2. Næstformand  (valg, ulige år) 
3. Sekretær  (valg, lige år) 
4. Kasserer  (valg, ulige år) 
5. Ét eller op til 5 menige medlemmer  (vælges for 2 år) 

 
Næstformanden fungerer som formand under dennes fravær. Bestyrelsen vælger selv re-
præsentanter til DTF’s og KTU’s generalforsamlinger og møder. 
 
Endvidere findes som minimum følgende udvalg: 
 

1. Seniorudvalg 
2. Ungdomsudvalg 
3. Bane- og klubhusudvalg 
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Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer mindst et udvalgsmedlem til samtlige 
udvalg. Øvrige udvalgsmedlemmer godkendes af bestyrelsen. Udvalgsmedlemmer udpe-
ges for et år af gangen. 
 
Antallet af udvalg og udvalgenes størrelse kan af bestyrelsen varieres efter behov. 
 
Bestyrelsen er bemyndiget til at varetage alle klubbens anliggender samt disponere over 
dens midler i overensstemmelse med den i budgettet fastlagte økonomiske linje og til 
klubbens bedste, alt under ansvar over for generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån eller kassekredit på op til kr. 200.000,00 på 
klubbens vegne.  
 
Det daglige arbejde forestås af de enkelte bestyrelsesmedlemmer og udvalgene. Besty-
relsen skal til stadighed holdes underrettet om alle væsentlige forhold, og afgørelser af 
større betydning kan kun træffes af selve bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere et medlem, hvis den pågældende trods gen-
tagne henstillinger nægter at indordne sig under gældende vedtægter og regler eller ef-
ter bestyrelsens skøn direkte modarbejder klubbens interesser. 
 
Kassereren skal foruden et medlemskartotek føre nøjagtigt regnskab over alle klubbens 
indtægter og udgifter og skal løbende kunne gøre rede for klubbens økonomiske situa-
tion. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne har hver én stemme, og alle afgørelser træffes ved simpelt 
flertal, dog tæller formandens stemme dobbelt i tilfælde af stemmelighed. Mindst halvde-
len af bestyrelsen skal dog være til stede, for at denne er beslutningsdygtig. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv retningslinjer for bestyrelsesarbejdet. Der føres protokol over 
alle møder.  
 
Bestyrelsen udarbejder nødvendige reglementer for benyttelse af klubbens baner og øv-
rige anlæg, samt for afvikling af klubmesterskaber mv. 
 
Eventuelt honorar til bestyrelsen, eller honorar til enkelt bestyrelsesposter fastsættes af 
generalforsamlingen. 
 

§13 
 

Bestyrelsen vælges normalt på den årlige ordinære generalforsamling blandt de stemme-
berettigede medlemmer.  
 
Medlemmerne af bestyrelsen vælges af hensyn til kontinuiteten i klubarbejdet for en to-
årig periode, idet der på lige årstal vælges formand og sekretær og på ulige årstal næst-
formand og kasserer. 
 
Genvalg er tilladt. 
 
Valgene til de enkelte bestyrelsesposter foretages skriftligt, såfremt mindst 5 medlemmer 
forlanger en sådan afstemning, eller ved håndsoprækning.  
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Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i periodens løb, supplerer bestyrelsen sig selv 
for resten af perioden.  
 
Foreningen tegnes af formanden i forening med enten næstformanden og/eller kasseren. 
 
I forbindelse med hævning, pengeoverførelser og udbetaling af klubbens midler, kan 
dette kun ske ved kassererens godkendelse i forening med formand eller næstformand. 
 
Regnskab og revision 

§14 
 

Klubbens regnskab og regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, og regnskabet 
skal inden generalforsamlingen revideres og godkendes af 2 revisorer, hvoraf den ene 
skal være aktivt medlem af klubben. Disse vælges på den ordinære generalforsamling for 
2 år og er skiftevis på valg med én revisor hvert år. 
 
Revisorerne har ret til at foretage revision, når det findes fornødent. 
 
Det reviderede regnskab samt budgetudkast for det kommende år - indeholdende forslag 
til kontingentfastsættelse for sommer respektive indendørstennis skal være tilgængeligt 
for medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. 
 
Ovennævnte vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 12. marts 
1984 samt den ekstraordinære generalforsamling d. 3. maj 1984. 
 
Vedtægterne er revideret løbende på klubbens generalforsamlinger, senest ordinær ge-
neralforsamling d. 25. februar 2020, og signeret af bestyrelsen d. 25. februar 2020. 
 
 
 
Underskrevet 
Dragør Tennis, bestyrelsen 25. februar 2020 
 
 
 
    
Joakim Thörring  Steen Jørgensen 
Formand  Næstformand 
 
 
 
 
    
Charlotte G. Thörring  Ole Jespersen 
Sekretær  Bane- og Klubhusformand 
 
 
 
 
    
Jeppe Vestentoft  Jim Guldbrandsen 
Ungdomsformand  Seniorformand 
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Patrick Ørngreen  Kerstin Gormsen 
Bestyrelsesmedlem  Kasserer 


